Stevne:
Stevnested:
Stevnedato:
Arrangør:
Kontaktperson:
Erklæring*:
Telefon:
Epost:
Utendørs:
Kommentar:

Treningsstevne høyde
Kongstenhallen
19.03.2015 ######
Fredrikstad IF
Ulf Reffsgård
J
91669442
ulfifif@online.no
J

Resultatliste:
22.03.2015
J-14
Høyde
1
Helga Vaater Furulund
2001
1,35(o)-1,40(o)-1,45(o)-1,50(xo)-1,55(xo)-1,56(xxx)

Ørje IL

1,55

2
Astri Skiri Refsdal
2001
1,35(o)-1,40(o)-1,45(xo)-1,50(xo)-1,55(xxo)-1,56(xxx)

Moss IL

1,55

3
Hanna Nordrum
1,35(o)-1,40(xo)-1,45(xxo)-1,50(xxx)

2001

Fredrikstad IF

1,45

2000

Fredrikstad IF

1,40

2000

Fredrikstad IF

1,35

2000

Fredrikstad IF

1,55

G-17
Høyde
1
Tobias Lien
1998
1,45(o)-1,50(o)-1,55(o)-1,60(xo)-1,65(xo)-1,70(xxx)

Fredrikstad IF

1,65

G-17
Høyde
1
Viktor Sand
1,50(o)-1,55(xo)-1,60(o)-1,65(xo)-1,70(xxx)

Fredrikstad IF

1,65

J-15
Høyde
1
Julie Ruud Lillemoen
1,35(o)-1,40(xo)-1,45(xxx)
2
Hanna Hauge
1,35(xxo)-1,40(xxx)
G-15
Høyde
1
Lukas Leiro
1,40(o)-1,45(xo)-1,50(xo)-1,55(xo)-1,56(xxx)

1998

Rutine for innlevering av resultatliste

Følgende rutine er gjeldende i forbindelse med innlevering/in
avholdt stevne:

1. Det er 3 forskjellige måter å produsere en resultatliste på,
som er brukt som arrangementssystem), ved å bruke denne
resultatlisten online via SportsAdmin.
2. Hvis man ønsker å benytte denne Excel-malen, fyll ut resu
definert av felter i malen.
3. Verifiser at resultatlisten er riktig ved spesielt å se til at pu
kvalitetssikring" er etterlevd.
4. Når resultatlisten er ferdig, og det er sjekket at den inneha
klar for å sendes inn til Friidrettsforbundet . Det siste som gjø
resultater@friidrett.no, er å fjerne alle unødvendige faner og
det kun er selve resultatlisten som ligger igjen.

NB! Det er viktig å være klar over at jo bedre kvalitet det er p
kunne lastes inn i statistikkdatabasen, slik at årsstatistikken b
opp i utøvers resultatstatistikk.

av resultatliste

rbindelse med innlevering/innrapportering av en resultatliste etter

odusere en resultatliste på, enten via FriRes/Frisys (hvis det er det
ystem), ved å bruke denne Excel-malen, eller ved å registrere
malen, fyll ut resultatlisten i henhold til det som er

tig ved spesielt å se til at punktene under fanen "Sjekkliste for

det er sjekket at den innehar den kvaliteten som forventes, er den
orbundet . Det siste som gjøres før resultatlisten sendes inn til
ne alle unødvendige faner og gule tekstbokser i Excel-arket, slik at
m ligger igjen.

r at jo bedre kvalitet det er på resultatlisten, jo raskere vil den
asen, slik at årsstatistikken blir oppdatert og resultatene dukker

